
água, permacultura 

e cidadania 



permacultura = cultura permanente 
= assentamento humano sustentável       

(Morada da Floresta – São Paulo) 
 na cidade  no campo 

(Ecovila Tibá – Bom Jardim/RJ) 



plantio energia 

bioconstrução 

e água! 
(Ipema /Ubatuba) 

(Alphaville /Barueri) 

(Horta das Corujas /SP) 

áreas da permacultura 



reservatório 

manejo convencional da água  

consumo esgoto rio 



manejo permacultural da água 

consumo 
água negra 

biorremediação 

captação  
de chuva 

rio 

infiltração 

água cinza 

lençol freático 



• reter o que possível 

• aproveitar  
como possível 

• descartar/escoar apenas o impossível  

• infiltrar como possível 

manejo permacultural da água de chuva 



small is beautiful 



captação de chuva             

sempresustentavel.com.br residência Alto de pinheiros 



captação de chuva             

Harmonia 57 – Vila Madalena 



captação de chuva 

Estádio Mané 
Garrincha /Brasília 



captação de água do subsolo 
 

Praça da Nascente – Pompeia  

Horta das 
Corujas – Vila 
Madalena 



captação de água do subsolo 
 

residência no Alto de Pinheiros 



tratamento de água cinza 
 

residência no Butantã 



tratamento de água negra 

Sítio Anhangá, Caucaia do Alto/SP Praça Victor Civita/SP 

Eldorado 

(tanque de tratamento em zona de raízes /wetland construído/filtro de depuração) 



tratamento de água negra 

Sítio A Boa Terra, Itobi /SP Eldorado 

(tanque de tratamento em zona de raízes /wetland construído/filtro de depuração) 



tratamento de água negra 

Shopping Eldorado – SP 



banheiro seco 



antes de mudar estruturas,  
mudar comportamentos 

lavar a louça 

no banho  
e na pia 



analise seu consumo de água  
Sabesp – agência virtual – sua conta – histórico de consumo  



PAHD (dias) 
Período de Autonomia  

Hídrica Doméstica  

calcule sua autonomia hídrica doméstica 

= 
CCA (m3) 

Capacidade das Caixas D’Água 

ACM (m3) 
Água consumida mensalmente 

PAHD 

 
= 2 m3 

5 m3 
= 0,4 mês  = 12 dias 



atuação cidadã 

change.org/sppedeagua 

pt.wikiversity.org/wiki/Portal:Agua wikiversidade portal água  

19.172 assinaturas 

Propostas encaminhadas por meio do Conselho da Cidade e Aliança Pela Água 



Mutirões iniciam em 1 de novembro 



sempre bom 
lembrar... 



claudiavisoni@uol.com.br      

obrigada! 
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